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Medlemsbrev 

Sjöstadsdagen 
Vi hade i varje fall tur med vädret, om Sjöstadsdagen hade kunnat firats som tänkt den 4 september. Solen sken 
och hygglig temperatur men de begränsningar som finns för folksamlingar utomhus i Coronatider gjorde det 
omöjligt. Vi tar nya tag i september 2022. Vi vet att längtan är stor efter ett arrangemang för alla sjöstadsbor 
att samlas kring. 

Program för hösten 
Tills vidare fortsätter vi med digitala möten men hoppas att vi snart träffas fysiskt också. Att arbeta 

med erfarenhetsutbyte, som ofta startar i en paus runt en kaffekopp, är svårt utan att få träffas. 

Vi har planerat in tre möten, alla mellan 18:30-19:30, men kan utsträckas till 20:00 

• 2021-10-14. I samarbete med Snyggt & Tryggt diskuterar vi trygghetsfrågor i Sjöstaden. Se 

även texten nedan 

• 2021-11-18 I samarbete med Hammarby Sjöstad Ekonomiska Förening (HSEF) har vi ett möte 

där HSEF presenterar ramavtal och leverantörer 

• Datum ej fastställt. Två föreningar presenteras. En paneldiskussion som innehåller både 

utmaningar i nya föreningar samt deras satsning på el-laddning i garagen. Frågestund. 

Under hösten kommer lantmäteriförrättningarna för tunnelbanan att dras i gång på allvar. Detta kan 

ge anledning till ett möte på det temat. Skulle det vara bra? Ge gärna feedback till 

info@sjostadsforeningen.se  

Föreningen har fått frågor om klimatanpassningen i Hammarby Sjöstad. Vad händer vid extremväder, 

kan dagvattnet forslas bort? Vad händer när Saltsjön stiger? Finns det föreningar som redan nu har 

problem? Sickla Udde? Hör av dig till oss! Vi kommer att forska lite i detta, det finns säkert 

information både hos staden och SVOA. 

Har du andra förslag på vad vi borde ta upp på ett möte eller samla en arbetsgrupp runt, skriv till oss. 

Snyggt & Tryggt 
Städinsatser 
Den 18 september deltar S&T i World Cleanup Day/Håll Sverige Rent dagen 
Vi samlas vid Tårtan i Sjöstaden kl. 13.00 och utgår därifrån och städar sedan runt om i vårt område. 
Vi kommer bjuda på dryck och frukt, erbjuda handskar och påsar samt låna ut plockpinnar. Vi 
kommer att se på hur vi kan mäta skräpet och ha någon form av liten tävling/överraskning. Här kan 
man läsa lite mer:  Snyggt & Tryggt verkar för ett skräpfritt och tryggare Hammarby Sjöstad | Håll 
Sverige Rent (hsr.se) 

Hur tryggt är det i Sjöstaden? 
Läser man på Facebook kan man bli orolig av vissa skriverier. Visst förekommer det en del incidenter 
och oönskade aktiviteter som vi vill ha men Sjöstaden är ett område där det sker relativt lite brott. 
Dock kan det kännas otryggt ändå och då kan det vara bra med information och få träffa de som 
jobbar med frågorna. 
I planering ligger nu ett digitalt informationsmöte för föräldrar i Sjöstan - förhoppningsvis i 
september. 
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Mer info om detta kommer att publiceras på: https://sjostadsforeningen.se/snyggt-tryggt 
och på: Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad | Facebook  
 
Vi vill påminna om två saker: 

• Polisens grannsamverkan, här kan du läsa mer: 
Polisen Södermalm erbjuder digital utbildning i grannsamverkan | Polismyndigheten 

• Vikten av Nattvandring. Vi vill gärna se att fler går med och Nattvandrar - det gör stor skillnad 
för våra ungdomar och vår Sjöstad. Visst har du tre timmar över? 
Har du frågor kan du maila till: Sjostaden@nattvandring.nu  eller anmäla dig till att vandra på 
vår Facebooksida: Nattvandring Hammarby Sjöstad | Facebook 

Du som känner intresse för Snyggt & Tryggt. Vi har massa roligt på gång men söker nu efter fler 
resurser som kan bidra. Känner du att du brinner för något område så hör av dig till oss. 
Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket! Info@snyggtochtryggt.se   

Efterlysning 
Om du har tips eller erfarenheter att dela med dig mejla till info@sjostadsforeningen.se. Samma sak 

om du vill efterlysa erfarenhet eller råd om något aktuellt i din förening. 

Brf Sjöresan ska byta entreprenör för takskottning och vill gärna ha tips på bra företag. Skriv till Björn 

Alvbäck, bjorn.alvback@hotmail.se  

Presentation förening 
Vi efterlyser fler föreningar som vill presentera sig i vårt nyhetsbrev! Hör av dig till 

info@sjostadsforeningen.se så berättar vi mera. Målet är att alla ska med. 

Bifogat kan du läsa om Brf Slusstornet, ett landmärke i Sjöstaden. 

För styrelsen i Sjöstadsföreningen 

Jan Martinsson 

Ordförande 

Jan.Martinsson@hammarbysjostad.se 

 

Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i 

Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 56 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 5100 

lägenheter och cirka 13 900 boende 
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